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Δ13 EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος με την ιδιότητα του σαν επιτηδευματία και
ελευθέρου επαγγελματία, για μία επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Παρέχεται
η δυνατότητα έναντι επασφαλίστρου να προστίθενται περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες του
ασφαλισμένου υπό τον ίδιο ΑΦΜ.
2. Ασφαλιστική προστασία σύμφωνα με το άρθρο 1 των Γενικών Όρων ασφάλισης Νομικής
Προστασίας παρέχεται:
α) για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση
ποινικών διατάξεων και έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
β) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν την
ασφαλισμένη επιχείρηση
γ) για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο επαγγελματικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας του
ασφαλισμένου στα πλαίσια της απόκρουσης απαιτήσεων τρίτων εναντίον του.
δ) για μισθωτικές διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του
οικήματος. Επί μισθωτικών διαφορών η ασφάλιση ενεργοποιείται για πρώτη φορά για γεγονότα που θα
γεννηθούν μετά τρίμηνο από την έναρξή της.
ε) για διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική του εταιρία από ασφαλιστήρια της επιχείρησής
του, όπως πυρός, κλοπής και προσωπικών ατυχημάτων
στ) για νομικές συμβουλές σχετικά με την ασφαλισμένη δραστηριότητα

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται :
α) για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
β) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων από εργασιακές σχέσεις ως και με φορείς κοινωνικής ασφάλισης
και περίθαλψης
γ) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου
ή οδηγού οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα, καθώς και ρυμουλκούμενων
δ) για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων που απορρέουν άμεσα απ' τη μελέτη την οικοδόμηση ή τη
μετατροπή ενός ακινήτου κτίσματος ή μέρους κτίσματος, των οποίων ο ασφαλισμένος είναι ή πρόκειται να γίνει
κύριος ή κάτοχος
ε) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους
στ) σε περιπτώσεις διαφορών από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων, εκτός αν πρόκειται για την
επαγγελματική στέγη της ασφαλισμένης επιχείρησης.
ζ) σε περιπτώσεις διαφορών από συμβάσεις προσλήψεως των νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων
η) σε περιπτώσεις διαφορών από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαφορών γύρω από τα σήματα, τις
ευρεσιτεχνίες κλπ
θ) σε περιπτώσεις διαφορών φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
Περιλαμβάνονται και οι διαφορές που έχουν σχέση με κάθε είδους τέλη ή δικαιώματα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ,
καθώς και τα ποινικά αδικήματα για τις σχετικές παραβάσεις
ι) για διαδικασίες σε διεθνή δικαστήρια και αρχές
ια) σε περιπτώσεις διαφορών απ' το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο
ιβ) αν η παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων έχει άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες,
εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, σεισμούς, με ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές
ανωμαλίες, από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, με επιδημίες/πανδημίες και γενικότερα με καταστάσεις που συνιστούν
ή προσιδιάζουν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.
ιγ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά τη λήξη του
ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο

ιδ) για διαδικασίες πτωχεύσεως και γενικά συμβιβαστικών διευθετήσεων αναγκαστικής εκτελέσεως
ιε) σε περιπτώσεις διαφορών από αναδασμό, αναγκαστική απαλλοτρίωση υποχρεωτική διευθέτηση ορίων
ακινήτων και εμπράγματη δουλεία.
ιστ) σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται
για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

